
 

Een gouden start in het nieuw lokaal 
Al een kleine maand zijn we reeds verhuisd naar de Goudsbloemstraat. We kunnen 

het renovatie/verhuisteam niet genoeg dankbaar zijn voor de moeite en de ontelbare 

uren werk die zij erin gestoken hebben. En met resultaat, het nieuwe lokaal is 

omgetoverd tot een mooi, proper en gezellig clublokaal waar het fijn bridgen is. 

 
Op eerste dag na de verhuis, op maandag 2 juli, was het onmiddellijk druk in het 

nieuwe lokaal. Er werd afgetrapt met een goed bezet namiddagtornooi met maar 

liefst 17 tafels. 

Vervolgens werd het tornooi feestelijk geopend met een receptie. Heel wat 

bezoekers uit de Vlaamse bridge zakten hiernaar af, waaronder de voorzitters van de 

Vlaamse en Belgische bridge federaties. 

Armand Vandeven, voorzitter van de VBL, bracht nog een verrassing mee. 

Pieterman 1 won namelijk in 2018 de beker van Vlaanderen en zij kregen de 

wisselbeker overhandigd. Hun namen zijn in de tussentijd in de beker gegraveerd. 

En nog was het niet gedaan, want 

vervolgens kon er op groot scherm 

naar de WK-wedstrijd tussen België en 

Japan gekeken worden waarbij onzer 

aller clubmaat Tatsu duidelijk voor 

beide landen supporterde. 

De winning goal van Nacer Chadli zal 

voor een eerste kleine plaatselijke 

aardbeving gezorgd hebben in de 

Goudsbloemstraat. Benieuwd of de 

bridge-evenementen de gemoederen 

later ook zo zullen beroeren. 



 

Er is sindsdien natuurlijk vooral gebridged in het lokaal. Ik leg jullie 3 tegenspel 

problemen voor die in de eerste weken moesten opgelost worden. 

Laat ons beginnen met een uitkomst. De bieding gaat als volgt: 

West North East South 

  1 ♦ Pass 1 ♥ 

Pass 2 ♣ Pass 2 ♠ 

Pass 3 ♦ Pass 3 NT 

Pass Pass Pass   

Wat start je als west met volgende hand? J96 AJ92 83 8653 
 

Johan Maes besliste om met harten te starten, een gouden uitkomst want de kaarten 

lagen zo: 

De leider moet 1 ruiten afgeven en heeft dan 

11 slagen. Maar na de hartenstart kan oost 

aan slag met ruitenaas, nogmaals harten 

spelen en maakt west nog hartenaas en 

hartenboer (omdat heer-dame gevallen zijn) 

en wordt de leider op slechts 10 slagen 

gehouden.  

Harten is een moedige start omdat het naar 

de 4/5-kaart van de leider toe gaat maar 

kwam hier prima uit. 

 

Stel dat je de bieding bij de tegenpartij als volgt hoort gaan: 

West North East South 

      1 ♥ 

Pass 1 ♠ Pass 2 ♦ 

Pass 3 ♣ Pass 3 NT 

Pass 4 NT Pass Pass 

Jouw hand:  KJ52 JT53 94 A97 

Vervelende start, noord is duidelijk sterk dus partner zal niet veel hebben en ze 

hebben ongeveer alle kleuren geboden. Je komt maar klaveren uit, die de leider in 

zijn hand neemt met de heer, hij incasseer harten heer-dame in dummy en speelt 

dan klaverendame voor jou. Met 4 slagen gespeeld, blijft 

dit in je hand en in dummy over en moet je een kaart 

naspelen. 

De leider wil op de harten spelen, maar weet nog niet dat 

die 4-2 tegen zitten. De leider heeft zeker 3 

klaverenslagen, 3/4 ruitenslagen (de aas heeft hij zeker), 

3 hartenslagen en een schoppenslag. Hij had dus 12 

slagen als de harten 3-3 hadden gezeten. Het is dus het 

moment om schoppen te spelen, want de leider zal misschien de snit niet nemen 

omdat hij mogelijk al 12 slagen heeft. Schoppen speelde Caroline dan ook na. 

 
♠ A Q 6 4 

♥ - 

♦ K Q 3 

♣ J 6 
 

♠ K J 5 2 

♥ J 10 

♦ 9 4 

♣ 9 
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Zo zag het hele spel eruit: 

Met 12 slagen als de harten 3-3 zaten, 

durfde de leider de schoppensnit niet 

nemen en moest nog een slag afgeven toen 

de harten 4-2 bleken te zitten. 

Als west iets anders had nagespeeld, had 

de leider zijn slagen in de mineurs 

meegenomen en had west zijn 

schoppenheer singleton moeten zetten om 

zijn hartenboer bij te houden. De leider had 

dan 12 slagen gemaakt. De schoppenswitch 

was dus een gouden greep en nodig om de 

squeeze in harten-schoppen te verbreken. Merk nog op dat als west schoppen 

uitkomt, de leider geen keus heeft dan de dame te leggen omdat hij nog over 

klaverenaas moet. 

 

Tenslotte nog een probleem welke kleur weg te gooien. 

Na een 1R opening in west, is west leider geworden in 3ZT en komt noord met 

hartentwee (4de beste). 

De leider neemt met de dame en het spel start niet 

ongunstig. De leider speelt nl. schoppen voor de heer in zijn 

hand en schoppen naar de boer, voor onze dame. We 

spelen harten terug voor de aas van de leider. Die speelt nu 

schoppen voor de aas en zucht al als we beginnen na te 

denken wat weg te gooien. 

 

 

Maar wat moeten we weggooien op schoppenaas? Zie onderstaande figuur welke 

kaarten overblijven: 
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♠ A 7 

♥ 6 

♦ J 9 4 

♣ A 7 4 
  

 

♠ - 

♥ 9 8 

♦ K 10 7 

♣ Q 10 5 3 
 

Ruiten kunnen we niet missen, want als de leider ruitenaas en -dame heeft, geven 

we onze dekking in die kleur daarmee op.  

1 klaveren lijken we wel te kunnen missen. Nog beter is echter een harten weg te 

gooien. De 4de harten hebben we toch niet nodig, want partner heeft er ook nog 2. 

Ik gooide echter een klaveren af en het werd onmiddellijk duidelijk dat dat niet goed 

was. 

 



 

De leider speelde nu klaverenaas en klaverenheer en gaf een klaveren af. 

Ik speelde harten na en partner maakte nog 2 hartenslagen en 1 schoppenslag. 

Daarna had de leider echter de laatste 2 slagen met ruitenaas en de zijn 4de 

klaveren die hoog was omdat ik de mijne had weggegooid. Als ik een harten had 

weggegooid op schoppenaas (wat mits een beetje beredenering duidelijk had 

moeten zijn), was het contract 2 down ipv 1 down geweest. 

Het volledige spel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


